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43 يغيب الالعب الدول���ي املغربي ومهاجم نادي 
كول���ن األملاني عادل الش���يحي عن املالعب ملدة 4 
أسابيع بسبب اإلصابة. وذكرت مصادر النادي أن 
املهاجم )21 عاما( أصيب في الكاحل وأنه سيخضع 

جلراحة.
اجلدير بالذكر أن نادي كولن يتذيل قائمة الدوري 

األملاني برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات.

نفي الغاني سولي مونتاري جنم انتر ميالن االيطالي ان 
تكون عالقته مبدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قد تأثرت 
بس����بب ما أثير حول اس����تبعاد الالعب من مباريات فريقه 
بسبب إصراره على الصيام. وأكد مونتاري في حوار مع مجلة 
»س����وبر اإلماراتية« تنشره اليوم األربعاء على قوة عالقته 
مبورينيو قائال: »مورينيو مثل والدي يحترمني ويدعمني، 
ولم يسألني أو يحدثني عن مسالة صيامي ألنه يحترم ديني 

ومعتقداتي«، موضحا أن وسائل اإلعالم بالغت في احلديث 
عن املوضوع وفس����ر كل شخص األمر وفق أهوائه، مشيرا 
إلى أن الصيام بريء من ابتعاده عن التش����كيل األساس����ي 
إلنتر ميالن في الفترة األخيرة. وأوضح مونتاري »أعلم أنه 
ينبغي علي أن أقاتل طيلة الوقت لكي أشارك أساسيا وهذا 
ما س����أفعله بصرف النظر عن الصيام، ألنني سأستمر في 

الصيام خالل رمضان طاملا أعطاني ربي القوة«.

الشيحي يغيب عن كولن مونتاري: مورينيو يحترم ديني ومعتقداتي

ليڤربول يواجه ديبريشن وليون في اختبار فيورنتينا وشتوتغارت أمام رينجرز وأرسنال مع لياج في أبطال أوروبا

»موقعة الفارسين« في بالد الكالتشيو
يستهل برشلونة مشوار الدفاع عن لقبه الذي احرزه 
في مايو املاضي بفوزه على مان يونايتد االجنليزي باقوى 
مواجهة ممكنة عندما يحل ضيفا على انتر ميالن االيطالي 
في اجلولة االولى من منافسات املجموعة السادسة ضمن 
الدور االول )دور املجموعات( ملسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم اليوم االربعاء على ملعب سان سيرو.
وتكتسي املباراة اهمية كبيرة ملهاجمي الفريقني السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش والكاميروني صامويل ايتو اللذين 
انتقال في االجتاه املعاكس في صفقة كلفت النادي الكاتالوني 
46 مليون يورو، فاصبح ابراهيموڤيتش يدافع عن الوان 

برشلونة، في حني انتقل ايتو لرفع راية انتر ميالن.
واستهل النجمان املوسم اجلديد بطريقة جيدة، حيث 
س����جل ابراهيموڤيتش هدفني في املرحلتني االوليني من 
الدوري االسباني، وحذا حذوه ايتو ايضا بتسجيله هدفني 

في ثالث مباريات.
ورشحت مكاتب املراهنات برشلونة لالحتفاظ بلقبه 
لكن التاريخ ال يقف الى جانبه ذلك ان الفريق االخير الذي 
جنح في اح����راز لقبني متتالني كان ميالن االيطالي عامي 
1989 و1990، ومنذ ذل����ك التاريخ واعتماد النظام اجلديد 
في دوري ابطال اوروبا وحتديدا منذ موسم 1992 � 93 لم 

يتمكن اي فريق من الفوز بلقبني متتاليني.
واحتفظ املدرب جوس����يب غوارديوال مبعظم العبيه 
الذين فازوا باللقب املوس����م املاضي واضاف الى صفوفه 
ابراهيموڤيتش واملدافع االوكراني دميترو شيغرينسكي من 
شاختار دانييتسك بطل مسابقة كأس االحتاد االوروبي.

اما انتر ميالن فيس����عى الى اح����راز اللقب االوروبي 
الغائب عن خزائنه منذ عام 1965 على ايام مدربه الداهية 
هيلينيو هيريرا الذي اخترع طريقة الكاتيناتشيو حتى 
انه لم يبلغ نهائي هذه املس����ابقة س����وى مرة واحدة منذ 

ذلك التاريخ.
وعزز املدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو صفوف 
الفريق هذا املوسم فضم باالضافة الى ايتو العب الوسط 
ثياغو موتا واملهاجم االرجنتيني دييغو مليتيو من جنوى 
وهو الذي نافس بقوة على لقب هداف الدوري احمللي في 
املواسم االخيرة، والعب الوسط الهولندي ويسلي شنايدر 
من ريال مدريد، واملدافع البرازيلي العمالق لوسيو، ليعزز 

من حظوظ فريقه في احراز اللقب.
ويس����عى مورينيو الى ان يصبح ثان����ي مدرب فقط 
في التاريخ يحرز اللقب مع فريقني مختلفني بعد اومتار 
هيتس����فيلد الذي حقق االجناز في مدى اربع سنوات مع 
بوروس����يا دورمتوند عام 1997 ومع بايرن ميونيخ عام 

2001، يذكر ان مورينيو احرز اللقب مع بورتو البرتغالي 
عام 2004.

وسبق لبرشلونة وانتر ميالن ان التقيا مرة واحدة في 
موس����م 2002 � 2003، ففاز برشلونة ذهابا 3 � 0، وتعادال 

سلبا ايابا.
وفي املجموعة ذاتها، يتقابل دينامو كييڤ االوكراني 
الذي عاد الى صفوفه جنمه اندري شفتش����نكو مع روبن 

كازان الروسي الذي يشارك في املسابقة للمرة االولى.
وفرضت االندية السوفييتية سابقا نفسها في السنوات 
االخيرة، حيث توج زينيت سان بطرسبورغ بطال لكأس 
االحتاد االوروبي عام 2008، ثم خلفه شاختار دانييتسك 
االوكراني املوسم املاضي ليصبح اول ناد من بالده ينال 

هذا الشرف.

مواجهة سهلة لليڤربول

وفي املجموعة اخلامسة، يستهل ليڤربول االجنليزي 
حامل اللقب خمس مرات مش����واره مبباراة سهلة نسبيا 
امام ديبريش����ن املجري.وغالبا م����ا حقق ليڤربول افضل 
عروضه في هذه املس����ابقة وال شك في ان اخلبرة جتعله 

متفوقا على منافسه في جميع املجاالت.
وفي املجموع����ة ذاتها، تبرز مباراة ليون الفرنس����ي 
وفيورنتينا االيطالي على ملعب جيرالن في ليون، وتوقع 
اجلميع تراجع مستوى ليون خصوصا بعد رحيل صانع 
العابه البرازيلي جونينيو الى الغرافة القطري وهدافه كرمي 
بنزمية الى صفوف ريال مدريد االسباني، لكن مدربه كلود 
بويل اكتشف هدافا اخر في شخص االرجنتيني ليساندرو 
لوبيز القادم من بورتو، كما اثبت البرازيلي ميشال باستوس 

القادم من ليل، فاعلية ايضا امام املرمى.
ف����ي املقابل، يعول فيورنتينا على ثنائي خط الهجوم 
البرتو جيالردينو والروماني ادريان موتو، وتبدو االمور 
متكافئ����ة في مباراة ش����توتغارت االملاني م����ع رينجرز 
االسكوتلندي على ملعب نيكار ضمن املجموعة السابعة، 
في حني يستضيف اشبيلية بقيادة هدافه البرازيلي لويس 
فابيانو فريق اونيريا اورزيسيني الروماني في مشاركته 

االولى بني الكبار.
ويستهل ارسنال س����عيه الحراز لقب املسابقة للمرة 
االولى عندما يحل ضيفا على س����تاندارد لياج البلجيكي 
احد ثمانية فرق تخوض غمار هذه املسابقة للمرة االولى 

ضمن املجموعة الثامنة.
وف����ي مباراة اخرى ضم����ن املجموعة ذاته����ا، يتقابل 

اوملبياكوس اليوناني مع اي زد الكمار الهولندي.

اك����د االحت����اد االوروبي لكرة 
القدم في اعق����اب اجتماع جلنته 
التنفيذية في مقره في مدينة نيون 
السويسرية ان 51 منتخبا ستشارك 
في تصفيات كأس اوروبا التي تقام 
نهائياتها ع����ام 2012 في اوكرانيا 

وپولندا معا.
ويضم االحت����اد االوروبي 53 
دولة تأهل منها منتخبا الدولتني 
املضيفتني تلقائيا الى النهائيات، 

وستوزع املنتخبات االخرى على 9 
مجموعات تضم 6 منها 6 منتخبات 

والثالثة االخرى 5 منتخبات.
واوضح االحتاد االوروبي ان 
ابطال املجموعات التسع مع افضل 
صاحب مركز ث����ان بغض النظر 
ع����ن مجموعته )اذا كانت تضم 6 
او 5 منتخبات(، يتأهلون مباشرة 
النهائيات عل����ى ان تخوض  الى 
املنتخبات الثمانية االخرى صاحبة 

املركز الثاني ملحقا يفضي الى تأهل 
4 منها. وه����ي املرة االخيرة التي 
يقتصر فيها العدد في النهائيات 
على 16 منتخبا قبل ان يرتفع الى 
24 في نسخة 2016 التي لم يسند 

تنظيمها الى اي دولة بعد.
وستسحب قرعة نهائيات عام 
2012 في 7 فبراير املقبل في وارسو 
على اساس تصنيف املنتخبات ال� 
51 وفق 5 مستويات من 9 منتخبات، 

فيما يضم املس����توى السادس 6 
منتخبات فقط. من جهة اخرى، املح 
امني عام االحتاد االوروبي ديڤيد 
تايل����ور الى ان االحتاد القاري قد 
يلج����أ الى تقليص ع����دد املالعب 
املخصصة الحتضان البطولة الى 
ستة مالعب بدال من ثمانية في حال 
لم تتمكن االخيرة من تلبية دفتر 
الش����روط. وجاء كالم تايلور في 
حديث لشبكة »اجلزيرة الرياضية« 

القطرية وقال »عندما اتخذنا قرار 
تكلي����ف پولن����دا واوكرانيا معا، 
اردنا نقل كرة القدم واملنافس����ات 
العاملية فيها إلى أوروبا الشرقية 
رغم أننا عل����ى علم أن اقتصادها 
ليس متطورا بالش����كل الذي هو 

عليه في الغرب«.
القيام بذلك  واضاف »أردن����ا 
كتحد كروي ولكن بعد ذلك طبعا 
جاءت االزم����ة االقتصادية، واآلن 

پولن����دا ادت تقريبا ما عليها من 
التزامات رغم األزمة االقتصادية، 
لكن أوكرانيا تعاني من مش����اكل 
كبيرة ف����ي اقتصادها خالل هذه 
الفترة ونحن نتابع عن قرب مدى 
قدرة هذا البلد على الوفاء بالتزماته 
التنظيمية وجتهيز أربعة مالعب 

للمنافسة في أوكرانيا«.
واوضح »لم نتخذ قرارنا األخير 
بهذا الشأن ولكن األكيد أن كييڤ 

ستستضيف املباراة االفتتاحية في 
يورو 2012، ونحن عازمون على 
إقامتها في أوكرانيا، ولكن جهوزية 
املالعب األربعة تبقى محل تساؤل، 
ألن احلكومة األوكرانية تس����عى 
جاهدة مع احتاد الكرة لتؤكد لنا انها 
تقوم بكل ما أوتيت من إمكانيات 
الستضافة البطولة وسنتخذ القرار 

النهائي في ديسمبر املقبل«.
وفي سؤال عن امكانية ايجاد 

بديل الوكرانيا كشف تايلور »األمر 
ليس تلقائيا بهذا الشكل، اتخذنا 
قرار الذهاب إلى پولندا واوكرانيا 
ومازلنا نريد ذلك، وإذا كان دفتر 
الش����روط يفرضو ج����ود ثمانية 
مالعب ميكننا النزول إلى س����تة، 
ميكنن����ا إذن تقليص عدد املالعب 
على س����بيل املثال، هذا ما ميكننا 
أن نفعله إذا تعذر علينا االستمرار 

حسب املشروع األولي«.

6 مجموعات من 6 منتخبات و3 مجموعات من 5 في تصفيات »يورو 2012 «

مارادونا يهرب إلى أوروبا بسبب 
اجتماع مهم لالتحاد األرجنتيني

توجه مدرب املنتخب االرجنتيني لكرة القدم دييغو مارادونا الذي 
بات على مقعد االتهام بعد 4 هزائم حتت إشرافه في التصفيات االميركية 
اجلنوبية املؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا، الى اوروبا وجتنب 

بالتالي حضور اجتماع حساس حول وضع املنتخب االثنني املاضي.
وصرح طبيب مارادونا الشخصي الفريدو كاهن لوكالة فرانس برس 
»سافر في رحلة طبية الى ايطاليا، وحفاظا على حياته اخلاصة ال ميكنني 
كشف اسم املدينة«، في حني ذكرت صحف ارجنتينية عدة ان مارادونا 
توجه الى اس����بانيا. وجتنب مارادونا من خ����الل هذه الرحلة اجتماعا 
يحضره املدرب العام لالرجنتني كارلوس بيالردو ورئيس االحتاد خوليو 

غروندونا الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس االحتاد الدولي.
وينوي غروندونا خالل االجتماع الطلب بإحلاح من مارادونا ان يستمع 
لنصائح كارلوس بيالردو، مدرب املنتخب الفائز بكأس العالم 1986 حني 
حمل النجم االسطورة شارة القائد. وأكد كاهن ان الزيارة الطبية »مقررة 
منذ اكثر من شهر للقيام ببعض التمارين واالخالد للراحة خالل اسبوع، 
واألمر ال يتعلق بدخول املستش����فى«، مش����يرا الى ان مارادونا »أجرى 

فحوصا شاملة قبل 12 يوما كانت نتائجها مرضية جدا«.
ويتعرض مارادونا حاليا النتقادات عنيفة بعد الهزمية الثالثة على 
التوالي )امام الپاراغواي 0 � 1( والرابعة في 6 مباريات منذ توليه منصب 
املدرب. وحتتل االرجنتني حاليا املركز اخلامس )22 نقطة( غير املرشح 
للتأهل املباشر الى نهائيات املونديال، وأي خطأ امام البيرو التي خرجت 
من املنافسة، في 10 اكتوبر او االوروغواي )21 نقطة( في 14 منه قد يعني 

غياب املنتخب االرجنتيني عن العرس العاملي ألول مرة منذ 1970.

دل بوترو بطل
فالشينغ ميدوز

أحرز األرجنتيني خوان مارتن 
دل بوترو املصنف سادسا بطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة للتنس 
بفوزه على السويسري روجيه 
فيدرر حامل اللقب في السنوات 
ال� 5 امل�����اض�����ية 3 � 6 و7 � 6 

)7 � 5( و4 � 6 و7 � 6 )7 � 4(
و6 � 2 في مباراة ماراثونية 
استمرت 4 ساعات و6 دقائق على 
مالعب فالش���ينغ ميدوز. وبات 
دل بورتو ثاني العب من اميركا 
اجلنوبية يحرز لقب هذه البطولة 
بعد مواطنه الشهير غييرمو فياس 
عام 1977. كما انه حقق فوزه االول 
على فيدرر في 7 لقاءات جمعت 

بينهما حتى اآلن.
في املقاب���ل لم يتمكن فيدرر 
من إحراز لقبه الكبير ال� 16 في 
مسيرته وتعزيز رقمه القياسي 
في هذا املجال. كما لم يتمكن من 
معادلة رقم االميركي بيل تيلدن 
في إحراز اللقب 6 مرات متتالية 
كما فعل األخي���ر من عام 1920 

الى 1925.

ل����ن يت����رك املهاج����م الس����ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش رد فع����ل اجلماهير يصرف 

انتباهه عن مهمة تسجيل األهداف.
وقال ابراهيموڤيتش في مؤمتر صحافي 
إنه يتطلع للتحدي والعودة للعب أمام ناديه 
السابق رغم أنه لم يعد بعد للياقته الكاملة بعد 
جراحة في الذراع ورغم أنه اليزال في مرحلة 
التأقلم مع زمالئه اجلدد. واضاف »س����أبذل 
كل جهدي لتسجيل أهداف ألني ألعب باسم 
برشلونة اآلن. ال أعرف ما الذي ميكن توقعه 

من اجلمهور لكني س����أذهب إلى هناك ألبذل 
قصارى جهدي وآمل أن نحقق الفوز. يعرف 
النادي قدراتي وأعرفها أنا أيضا وبالنس����بة 
لي هناك التزام بالفوز في كل مباراة«. وتابع 
بانه يشعر بتحسن في مستوى لياقته بعد أن 
عرقلت اإلصابة في اليد استعداداته مع الفريق 
قبل بداية املوسم وقال إنه سعيد ألنه يتمكن 

اآلن من اللعب ملدة 90 دقيقة كاملة.
وزاد »ال أعرف أي����ن وصلت من الناحية 
البدنية لكني أحتسن وأبذل جهدا كبيرا. أنا 

أيضا بحاجة ألتعرف أكثر على زمالئي اجلدد 
ألمتكن من االستفادة من الفرص التي تتاح 
لي. من الطبيعي أن يكون املرء بحاجة للتأقلم 
ولن يأتي هذا سوى بالوقت. من املهم بالنسبة 
لي لعب مباريات والوصول إلى مستواي. كلما 
شاركت في مباريات أكثر سيحصل الناس على 

فرصة أكبر لرؤية زالتان احلقيقي«.
وقال ابراهيموڤيتش إن تشكيلة انتر ميالن 
أقوى هذا العام. وأضاف »ميكنني القول إنهم 

)انتر( من املرشحني للفوز بالبطوالت«.

قال خوان البورتا رئيس برش���لونة إن مهاجمه االرجنتيني ليونيل 
ميس���ي سيوقع عقدا جديدا مبيزات مادية أكبر في األيام القليلة املقبلة 
س���يجعله الالعب األعلى أجرا في النادي حامل لقب الدوري اإلسباني 
لكرة الق���دم. ويعد الالعب الدولي االرجنتيني البالغ من العمر 22 عاما 
من أقوى املرشحني للفوز بجائزة أفضل العب في العالم هذا العام وهو 
يرتبط حاليا بعقد مع برش���لونة ينتهي في 2014 كان قد وقعه مع بطل 
أوروبا في أواخر عام 2005. وقال البورتا حملطة كاتالونيا االذاعية »انه 

أفضل العب في العالم وأحد أبرز الالعبني في تاريخ كرة القدم«.
واضاف »انه سعيد بوجوده في برشلونة ولهذا يلعب بالطريقة التي 

تشاهدونها حاليا«.

البورتا: ميسي سيوقع عقد األعلى أجرًاإبراهيموڤيتش: سأسجل ألني ألعب لبرشلونة مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 9:453ليڤربول � ديبيريشن

اجلزيرة الرياضية + 9:454ليون � فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية + 9:456اشبيلية � يونيريا

اجلزيرة الرياضية + 9:451شتوتغارت � رينجرز
اجلزيرة الرياضية + 9:452أوملبياكوس � الكمار

اجلزيرة الرياضية + 9:457ستاندارد لياج � آرسنال
اجلزيرة الرياضية + 9:458دينامو كييڤ � روبني كزان

اجلزيرة الرياضية + 9:455إنتر ميالن � برشلونة

بين السلطان واألسد »إبره«
سمير بوسعد

يحتار املرء من اس��تدارة وس��حر الكرة ويندهش احيانا م��ن قطرها »امللفوف« بكل 
فن��ون وجنون املالعب، لكن الرهبة في جمالها هي ان يقف الس��لطان بوجه االس��د ولم 

ال، فكتاب »كليلة ودمنة« قدم لنا الكثير عن مواعظ احلياة بش��خوص مس��تعارة، 
لكن الس��لطان اليوم لن يتكلم النه س��ينزل عن عرش��ه اذا ترك الفرصة 

س��انحة لالسد واللقمة ستكون سائغة امام لعاب املدرب االشرس في 
العالم »س��يد الكالش��يو« البرتغالي جوزيه مورينيو لعاب سيسال 

جللد ظهر سلطان اسكندنافيا االول »ابراهيم« كما تقول االصول 
والوالدة في الالعب املغادر انتر ميالن واملنضم الى برش��لونة 
زالتان ابراهيموڤيتش، حيث جمع البوسنة وكرواتيا ولعب في 
ماملو السويدي عام 1999 مسقط راسه حتى انتقاله الى اياكس 
امستردام الهولندي عام 2001 ليبدا مهمة جديدة مع يوڤنتوس 
االيطالي عام 2004 وليجدد ش��باب »السيدة العجوز« باهدافه، 

لكن الفرحة بالعرس السويدي االيطالي لم تتم فترك اليوڤي بعد 
هبوطه بق��رار الفضيحة الى الدرجة الثانية ليرحل الس��لطان الى 

»مضارب« انتر ميالن عام 2006 ليجد في اخر ايامه املدرب مورينيو 
وليعيش معه افضل ايامه قبل الطالق البائن بينهما ورحيل الس��لطان الى 

قالع وس��هول كاتالونيا في اسبانيا ليكون الفارس اجلديد لهم بعد رحيل االسد 
الكاميرون��ي صاموي��ل ايتو الى انتر ميالن لتبادل االثن��ني املركز الواحد في الهجوم بني 
اس��بانيا وايطاليا، ولكن الس��ؤال يبقى في جعبة البرتغالي مورينيو بان يكون الس��يف 

القاطع على رقبة سلطان البرشا ام سيفتح الباب في »كولوسيوم« ستاد جوزيبي مياتزا 
ليطلق اسده االسمر ليفتك بحاشية السلطان ولو كان معه ميسي وغوارديوال؟.

عطش ايتو ال يروى وتصريحات مورينيو عن »ابرا« مازالت تطن في اذني الس��لطان 
الس��ويدي فاحلرب ستتاجج ليل اليوم في ميالنو وستستعر نيرانها حتى ترسم 
خيطا الجمل »س��وبر مودي��ل« بني عارضني لالزي��اء الكروية ابرا وايتو 
واملدرجات س��تغص باملباراة اخلاصة بينهما ليثبتا النقيض النقيض 
ملورينيو حيث يعمد زالتان الى الرد على مورينيو وعنجهيته بينما 
س��يكون ايتو احملارب االفريقي ضد القهر الكاتالوني لالستغناء 
عنه والحقاق عدالته على طريقة املناضل نيلس��ون مانديال في 

اثبات سحره وتهديفه جلوزيه االنتر.
فال مناص من املواجهة الكبرى بني بطل الكالش��يو وزعيم 
االسبان واوروبا في موقعة هي االقوى ملسرح دوري االبطال 
في خطوته االولى وتطلع��ات الالعبني والفريقني الكبيرين الى 
كاس »ام االذنني« خلطب ودها الس��يما ان الكاتالونيني يريدون 
احلف��اظ عليه��ا وان تبقى تس��مع باذنيها اناش��يد االنتصار في 
برشلونة بينما جنوم االنتر ومدربهم البرتغالي ياملون قطع املراحل 
وازالة عقبة حامل اللقب مبكرا من امامهم ليبقى الطريق ممهدا الى التاهل 

السلس لالدوار املقبلة.
فيا مرحبا بالس��لطان ابراهيم ويا هال باالس��د الكاميروني ايتو، وخلونا نشوف مني 

»ابره مورينيو« القاتلة!


